
 

 

Philips 1900 series
Dampstrykejern

• Dusj

GC1905/01
Raskere – fra start til mål

Strykejern med rask påfylling og tømming av vann
Det finnes så mye mer i livet enn husarbeid. Derfor vil du få det unna så fort som mulig. 
Med hullet for rask påfylling og tømming, den spisse tuppen og den glatte strykesålen er 
dette kvalitetsstrykejernet fra Philips ganske enkelt bygd for raske resultater

Raskere installasjon og oppbevaring
• Enkel og superrask påfylling av vannbeholderen
• Enkel og superrask tømming av vannbeholderen

Fjerner skrukker enkelt
• En fin dusj fukter tøyet jevnt
• Kontinuerlig damp med opptil 13 g/min

Glir lett på alle typer tekstiler
• Strykesåle i aluminium for å gli lett på alle tekstiler



 Enkel og superrask påfylling

Enkel og superrask påfylling av vannbeholderen 
takket være det store hullet for påfylling og lokket 
med sidelengs åpning på strykejernet fra Philips.

Enkel og superrask tømming

Enkel og superrask tømming av vannbeholderen 
takket være det store hullet for tømming og lokket 
med sidelengs åpning.

Dusj

Dusjfunksjonen gir en fin tåke som gjør stoffet fuktig, 
slik at det er enklere å stryke ut skrukkene.

Kontinuerlig damputslipp

Kontinuerlig damp med opptil 13 g/min

Strykesåle i aluminium

Den holdbare strykesålen i aluminium glir lett over 
alle tekstiler, er ripesikker og enkel å holde ren.
GC1905/01

Spesifikasjoner
Rask og effektiv fjerning av skrukker
• Strykesåle: Aluminium
• Damputslipp
• Kontinuerlig damputslipp: 13 g/min
• Forskjellige dampinnstillinger
• Dampspiss
• Drift: 1400 W
• Dusj

Lett å bruke
• Kapasitet for vanntank: 180 ml
• Fylle på og tømme ut vann: Lokk med sidelengs 

åpning, Ekstra stort påfyllingshull
• Lengde på nettledning: 1,8 m
• Ledningsfrihet (dreier): 180 graders 

bevegelsesfrihet med ledningen

Kalkhåndtering
• Egnet til vann fra springen
• Kalkrensløsning: Selvrensende

Tekniske spesifikasjoner
• Vekt på strykejern: 1,06 kg
• Produktmål: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
• Spenning: 220 V
•
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